Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

Szanowny Pan Jarosław Adam Mateuszuk
Prezes Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
ul. Zamenhofa 27,
15-435 Białystok
Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, organizatora Kongresu Naukowego FARMACJA 21. NOWE
WYZWANIA oraz swoim własnym, jako organizatora logistycznego, zwracam się do Pana z prośbą o
poinformowanie członków Izby o zbliżającej się III edycji Kongresu. Jednocześnie chcieliśmy serdecznie zaprosić
Pana Prezesa do udziału w Kongresie w charakterze gościa honorowego, czyli bez konieczności wnoszenia opłaty
rejestracyjnej.
Spotkanie odbędzie się w dniach 20-21 października 2017 r. we Wrocławiu na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Tytuł tegorocznej edycji - NOWE WYZWANIA - nawiązuje do
celu wydarzenia jakim jest publiczna dyskusja nt. przyszłości zawodu farmaceuty oraz roli apteki w zmieniającym
się systemie ochrony zdrowia w Polsce i związanych z tym nowych wyzwań. Podczas Kongresu poruszone zostaną
również zagadnienia dotyczące możliwych obszarów współpracy lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów, a studenci i
doktoranci zaprezentują wyniki swoich prac naukowo-badawczych podczas Sesji Plakatowej.
W dwóch dotychczasowych edycjach Kongresu wzięło udział ponad 600 farmaceutów (zatrudnionych w aptekach
ogólnodostępnych, ośrodkach badawczych, hurtowniach i przemyśle farmaceutycznym) oraz studentów z całego
kraju. Obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, GIF, URPL, samorządu aptekarskiego, a także
wielu stowarzyszeń aktywnych w obszarze farmacji aptecznej.
Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki Państwa wsparciu zdołamy poinformować o tym wydarzeniu szerokie grono
farmaceutów. Dlatego zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji o Kongresie na stronie internetowej Izby
oraz rozesłanie maila z informacją o wydarzeniu do wszystkich członków Izby.
Aktualny program Kongresu jest opublikowany na stronie www.farmacja21.pl. W sprawach szczegółowych będzie
z Państwem kontaktowała się z naszej strony p. Anita Poryszewska z firmy OCI - biura organizacyjnego Kongresu.
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